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CONCEITOS E FONTES DO TRATADO DA ESFERA EM FORMA DE DIÁLOGO 
ATRIBUÍDO A JOÃO DE CASTRO

Walmir Thomazi Cardoso

Nesta obra, o autor questiona a autoria do Tratado da esfera em forma de diálogo, um tratado de 
cosmografia manuscrito e anônimo, escrito em português, provavelmente entre os séculos XVI e XVII, 
atribuído a João de Castro. Para tanto, vale-se de cuidadosa comparação entre a obra e trabalhos 
contemporâneos ou anteriores, na tentativa de traçar as origens das suas principais ideias.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0284-9 • 2004 • 335 p. • 14x21 cm

CONCEPÇÃO DE GUILHERME DE OCKHAM SOBRE AS CIÊNCIAS INTERMEDIÁRIAS, A
História da ciência

Marcelio José Ribeiro

A expressão “ciências intermediárias” foi cunhada por Tomás de Aquino para designar certas disciplinas 
que se caracterizam, segundo o próprio Tomás de Aquino, pela aplicação dos princípios matemáticos às 
coisas naturais ou materiais. Entre essas disciplinas, Tomás enumera a astronomia, a ótica, a harmônica 
e a mecânica. Tais disciplinas têm, na realidade, uma longa história, desde pelo menos Aristóteles 
até Isaac Barrow, no século XVIII, ou mesmo Newton. Os medievais as discutiram em boa parte ao 
comentar os textos em que Aristóteles as menciona: Física, II, 2 e Segundos Analíticos, I, 7, 9 e 13.
(...)
O livro de Marcelio José Ribeiro é, pois, uma monografia sobre um tema relevante para a história do 
conhecimento científico no Ocidente, tratando de um tópico ainda não totalmente esclarecido na bibliografia 
a ele referente e sobre o qual muito pouco ou quase nada existe em português. Sua publicação contribui, 
assim, para aumentar positivamente a bibliografia disponível em nosso idioma. Assinale-se também que 
os Anexos 2 e 3 contêm tradução de textos de Ockham até o momento não vertidos para o português.

EDUC 
ISBN 978-85-283-0377-3 • 2008 • 108 p. • 14x21 cm

d & D: DUPLO DILEMA
du Bois-Reymond e Driesch, ou a vitalidade do Vitalismo

Silvia Waisse-Priven

Sedutor da primeira à última palavra, este livro é a melhor prova de que a pesquisa acadêmica não, 
necessariamente, deve ser tediosa para ser séria. Ousada como poucos, Silvia Waisse-Priven, sua jovem 
autora, dá-se ao luxo de fazer acrobacias onde vários mal conseguiram manter o prumo. E, sob a fina ironia 
presente já desde o título, seu texto reserva ao leitor o prazer de ver pelo avesso um tema que parecia 
irreversível: a suposta demolição do “vitalismo” – ou teoria(s) da força vital – a partir de meados do XIX. 
Locus privilegiado desse processo (confirmado e reconfirmado através de uma detida pesquisa), a mítica 
e ilibada ciência alemã do período será aqui o centro das atenções e alvo das mais instigantes perguntas.
Silvia Waisse-Priven consegue enfrentar aqui uma história bastante recente de um tema que sempre 
foi e continua a ser dos mais controversos em ciências da vida. Sem nunca abandonar uma linha 
argumentativa sólida, presenteia-nos constantemente com inteligentes conexões, além de toques de 
humor e de suspense. E, como se isso fosse pouco, novamente nos presenteia, ao final de seu livro, 
com a tradução inédita de textos importantíssimos, tanto de du Bois-Reymond quanto de Driesch! 

EDUC-Fapesp
ISBN 978-85-283-0392-6 • 2009 • 340 p. • 14x21 cm
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ESCREVENDO A HISTÓRIA DA CIÊNCIA
Tendências, propostas e discussões historiográficas

Ana Maria Alfonso-Goldfarb
Maria Helena Roxo Beltran (orgs.)

Esta publicação, dirigida a estudiosos e interessados em história da ciência, destaca-se por 
oferecer ao público leitor uma seleta de estudos dedicados à historiografia da História da 
Ciência, área que, embora venha cada vez mais atraindo o interesse de estudantes, professores 
dos ensinos fundamental, médio e superior e pesquisadores dos diferentes campos das 
ciências naturais, exatas e humanas, ainda conta com poucas obras impressas no Brasil.

Educ-Livraria da Física Editora-Fapesp
ISBN 85-283-0310-1 • 2004 • 229 p. • 14x21 cm

ESTUDANDO O INVISÍVEL
William Crookes e a nova força

Juliana Mesquita Hidalgo Ferreira

Contribuição metodológica e histórica, o estudo sobre o trabalho de importante cientista inglês 
do século XIX a respeito de fenômenos mediúnicos mergulha com profundidade não apenas 
nos trabalhos de Crookes, mas também no contexto de sua época, buscando determinar se as 
investigações desenvolvidas pelo famoso químico seguiam os padrões de cientificidade de então.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0306-3 • 2004 • 566 p. • 16x23 cm

HAHNEMANN: UM MÉDICO DE SEU TEMPO
Articulação da doutrina homeopática como possibilidade da medicina do século XVIII

Silvia Irene Waisse de Priven

Neste trabalho, a vida do médico Hahnemann e o surgimento da homeopatia foram analisados 
na sua inserção nos ambientes geográfico, histórico, político, social e cultural em que se 
encontravam nos conturbados anos do século XVIII. O livro mostra, com base na vasta bibliografia 
consultada, a contribuição de Hahnemann para a medicina moderna, tendo ele se autoafirmado 
como criador original de conceitos e métodos. Além disso, a autora analisa o próprio médico, 
destacando a autoexperimentação que fazia com algumas substâncias. Através dos estudos de 
Hahnemann, é possível perceber que ele se afastou da “estrada oficial” da Medicina de seu tempo 
pela ressignificação dos conceitos preexistentes e a nova interpretação dos fenômenos.

EDUC-Fapesp
ISBN 85-283-0313-6 • 2005 • 131 p. • 14x21 cm
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LABORATÓRIO, A OFICINA E O ATELIÊ, O
A arte de fazer o artificial

Ana Maria Alfonso-Goldfarb e Maria Helena Roxo Beltran (orgs.) 

Publicação dirigida a estudiosos e interessados em histórias da ciência, destaca-se por 
oferecer ao público leitor resultados de pesquisas atuais, numa área que vem, cada vez mais, 
atraindo o interesse de estudantes, professores dos ensinos fundamental, médio e superior 
e pesquisadores dos diferentes campos das ciências naturais, exatas e humanas.

EDUC-Fapesp-Comped/Inep
ISBN 85-283-0231-8 • 2002 • 256 p. • 14x21 cm

PARA COMPREENDER A CIÊNCIA
Uma perspectiva histórica

Maria Amália Andery, Nilza Micheletto, Tereza Maria Pires Sério, Denize Rosana Rubano, 
Melania Moroz, Maria Eliza Pereira, Silvia Catarina Gioia, Mônica Gianfaldoni, 
Márcia Regina Savioli e Maria de Lourdes Zanotto

Este livro resulta de uma experiência de mais de dez anos com material didático elaborado para um 
curso de Metodologia Científica da PUC-SP. Pretende mostrar que o método científico é histórico; que 
não se resume a técnicas; que está fundado em concepções amplas de mundo, devendo ser avaliado 
também a partir delas; e que os problemas enfrentados pela filosofia, pela ciência, pelo conhecimento 
são também históricos. Pretende, enfim, levar o leitor a refletir sobre a ciência de modo mais abrangente, 
de forma não dogmática. Contribui também para um repensar da ciência nas suas várias áreas, 
explorando a relação entre aspectos sociais, políticos, econômicos de um dado momento histórico e 
o pensamento filosófico que o marcou, apresentando pensadores escolhidos por representarem os 
confrontos do seu tempo e pela influência que exerceram ou exercem no pensamento contemporâneo.

EDUC-Garamond
85-283-0097-8 • 2004 (13ª ed.) • 436 p. • 14x21 cm

PARA LER GALILEU GALILEI
Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo 

Carlos Arthur R. Nascimento 

O autor nos conduz com sensibilidade através das jornadas em que Galileu desenvolveu suas 
ideias sobre a estrutura real do Universo. Trata-se de um mapa para orientar o leitor na busca 
de uma das mais ricas minas de conhecimento humano: Diálogo sobre os dois máximos 
sistemas do mundo, escrito por Galileu Galilei e publicado pelo primeira vez em 1632.

EDUC 
ISBN 85-283-0276-8  • 2003 (2ª ed. rev.) • 105 p. • 11x18 cm
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PERIÓDICOS CIENTÍFICOS NA COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA, OS

Mariana Rocha Biojone

Panorama de publicação de periódicos científicos, começa pela revisão da história e pela evolução dos 
periódicos e da comunicação científica na América Latina e chega às últimas tendências da publicação 
acadêmica. A autora discute Open Access, Open Archives Initiative, Self-archiving, descreve o XML e 
o SciELO, projeto que envolve a colaboração entre diversos parceiros em toda a América Latina.

EDUC 
ISBN 85-283-0287-3 • 2003 • 155 p. • 13x18 cm

PLANEJAMENTO DE PESQUISA
Uma introdução

Sergio Vasconcelos de Luna

O autor mostra como a concretização da metodologia se dá dentro de um referencial 
teórico. Trabalha, então, passo a passo, cada etapa da pesquisa. Sugere que, uma vez 
estabelecida apropriadamente a relação teoria-problema, o pesquisador se concentre 
no detalhamento do problema. A partir daí, são apresentadas questões que pretendem 
facilitar a análise dos itens subsequentes do planejamento da pesquisa.

EDUC 
ISBN 978-85-283-0408-4 • 2009 (2ª ed.) • 116 p. • 11x18 cm

SABER FAZER E SEUS MUITOS SABERES, O
Experimentos, experiências e experimentações

Ana Maria Alfonso-Goldfarb, Maria Helena Roxo Beltran (orgs.)

Analisando saberes e reflexões, apenas insinuados e variáveis na maioria dos documentos, 
este livro propõe ao leitor alguns caminhos na abordagem das complexas relações 
e transformações entre o antigo experimento e a experimentação moderna.
Publicação dirigida a estudiosos e interessados em história da ciência, destaca-se por 
oferecer ao público leitor resultados de pesquisas atuais numa área que vem, cada vez mais, 
atraindo o interesse de estudantes, professores dos ensinos fundamental, médio e superior 
e de pesquisadores dos diferentes campos das ciências naturais, exatas e humanas.

EDUC-Livraria da Física Editora-Fapesp
ISBN 85-283-0353-5 • 2006 • 400 p. • 14x21 cm
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TELESCÓPIO NA MAGIA NATURAL DE GIAMBATTISTA DELLA PORTA, O

Fumikazu Saito

Através de um zigue-zague que nos prende e nos encanta, somos levados, neste livro, a um território 
pouco explorado, onde a magia natural e a nova ciência conviveram, entre o Quinhentos e o Seiscentos, 
por vezes muito próximas e outras tantas em conflito. Como se fosse uma montagem de quebra-
cabeça, a pesquisa sofisticadíssima de Fumikazu Saito sobre documentos originais da época devolve 
sentido a essa história quase sempre fragmentária. Alguns deles são documentos bem conhecidos, 
mas em que faz incidirem análises específicas. Outros, também analisados cuidadosamente por 
Saito, são documentos quase desconhecidos ou pouco estudados que preenchem os muitos 
vazios históricos, não só entre esses dois momentos cruciais, mas também no entorno deles.
Desnecessário dizer que estamos diante de um trabalho onde deságuam anos de pesquisa 
junto a centros nacionais e internacionais reconhecidos. As pesquisas de Saito, esmeradas, de 
fôlego e, acima de tudo, inteligentes, respondem com primor e acuidade a muitas perguntas 
até agora apenas implícitas na mente de leitores insatisfeitos ou de estudiosos exigentes. 

Finalista no concurso ao Prêmio Jabuti 2012

EDUC-Livraria da Física Editorial-Fapesp
ISBN 978-85-283-0419-0 • 2011 • 336 p. • 14x21 cm

VINCENZO GALILEI CONTRA O NÚMERO SONORO

Carla Bromberg

Vincenzo Galilei é apreciado pelos musicólogos pela relevância de seu trabalho com a música 
teórica e prática na Itália quinhentista. Embora, para os historiadores da ciência, Vincenzo tenha 
sido mais conhecido como pai do famoso Galileo Galilei, Carla Bromberg propõe neste livro uma 
abordagem que demonstra a grande relevância de sua obra no âmbito da música como ciência.
A autora mostra como Vincenzo ofereceu uma concepção alternativa da ciência musical baseada 
no conhecimento do funcionamento dos instrumentos musicais e no estudo dos sons que eles 
produzem, numa época marcada pelas ideias pitagóricas abstratas de razões de números inteiros.
Neste livro, Bromberg apresenta essa revolução na concepção de música quinhentista 
segundo Vincenzo Galilei e ainda adiciona dados sobre a vida de Vincenzo, suprindo-nos 
com nova documentação. Em sua totalidade, o livro leva-nos a uma nova apreciação dessa 
figura e a uma nova avaliação de sua importância para a história da música e da ciência. 

EDUC-Livraria da Física Editorial-Fapesp
ISBN 978-85-283-0421-3 • 2011 • 162 p. • 14x21 cm


